
        جامعة محاه
مساء طالب السنة الثانية/ دواجناملعهد التقاين للطب البيطري قائمة عملي 

 الفصل األول- للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢

كتابةرقماً مقابلةكتايب/٢٤/
فقط تسعة عشر درجة١٩-٧٧٥امحدحازم البخيت١٥٦٨٤

فقط صفر درجة٠-حرمانحرمانحرماندمحمخالد حسوين٢٥٢٧٨

فقط ست و عشرون درجة٢٦-٨٧١١ابراهيمخليل العزو ٣٥٦٦٧

فقط واحد و عشرون درجة٢١-٧٦٨رئيفراما سفاف٤٥٨٥٢

كري٥٥٥٨٣ فقط أربع و عشرون درجة٢٤-٨٨٨عليراميا 

فقط خمسة عشر درجة١٥-٩صفر٦حمسنر جعمور٦٥٨٤٩

صر٧٥٥٥٣ فقط خمس و عشرون درجة٢٥-٨٨٩سليمانربيع 

فقط اثنان و عشرون درجة٢٢-٧٨٧دمحمربيع جنال٨٥٣٥٦

فقط ثالثون درجة٣٠-٧٨١٥منذرر السماعيل ٩٥٧٥٠

فقط سبع و عشرون درجة٢٧-٨٨١١دمحمنوررنده اهلواري١٠٥٨٢٢

ن العفيف١١٥٤٥٩ فقط سبعة عشر درجة١٧-٧٦٤عيدور

فقط ثمان و عشرون درجة٢٨-٨٨١٢عيسىزينب العلي١٢٥٧١٩

فقط ثالثة عشر درجة١٣-٦٥٢امحدعبد العزيز املصري١٣٥٣٣٩

فقط ثالث و عشرون درجة٢٣-٧٨٨مصعبعبد هللا ادليب١٤٥٨٠٧

فقط ثمان و عشرون درجة٢٨-٨٨١٢ابراهيمعبدالرمحن صليعي١٥٥٦٨٨

فقط عشرون درجة٢٠-٧٨٥سر علي املال ١٦٥١٦٢

فقط صفر درجة٠-حرمانحرمانحرمانمازنعلي موسى١٧٥٨١٥

فقط ستة عشر درجة١٦-غ٨٨عبد الكرميعمر السقا١٨٥٤١١

فقط صفر درجة٠-حرمانحرمانحرمانعمرغرام جزار١٩٥٤٩٨

فقط واحد و عشرون درجة٢١-٧٧٧غازيفاطمه زعيزع٢٠٥٥٨٧

فقط خمسة عشر درجة١٥-٩صفر٦عمارفردوس املصري٢١٥٧٥٢

ل نزال العلي٢٢٥٤٧٥ فقط ست و عشرون درجة٢٦-٦٨١٢حافظفر

فقط تسع و عشرون درجة٢٩-٧٧١٥دمحمماريه حنو٢٣٥٦٥٩

فقط ثمانية عشر درجة١٨-٧٧٤غنام دمحم احملمد ٢٤٥٨٩٩

فقط أربع و عشرون درجة٢٤-٧٨٩بسامدمحم سعد حامت٢٥٥٩٢١

فقط أربعون درجة٤٠-٨٨٢٤موسىدمحم اسعد٢٦٥٧٣٢

فقط اثنان و ثالثون درجة٣٢-٧٨١٧منصوردمحم العبد٢٧٥٦٦٥

فقط خمس و عشرون درجة٢٥-٨٨٩حمسنحممود اخلطيب٢٨٥٥٦٣

فقط سبع و عشرون درجة٢٧-٨٨١١مصطفىحممود الدكر٢٩٥٦٧٦

 اسم املقرر: أمراض دواجن/١/

النشاط واملشاركة 
أثناء الدروس/٨/ الرقم

الرقم 
اجلامعي

اسم االباالسم و الشهرة
االختبارات 
الشفوية 

والوظائف/٨/

اجملمــــوع/٤٠/االختبارات العملية
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كتابةرقماً مقابلةكتايب/٢٤/

 اسم املقرر: أمراض دواجن/١/

النشاط واملشاركة 
أثناء الدروس/٨/ الرقم

الرقم 
اجلامعي

اسم االباالسم و الشهرة
االختبارات 
الشفوية 

والوظائف/٨/

اجملمــــوع/٤٠/االختبارات العملية

فقط سبعة عشر درجة١٧-٥٨٤غازيحممود حلبيه٣٠٥٦٤٠

فقط واحد و عشرون درجة٢١-٦٧٨نصرحممود حوا٣١٥٤٣٣

فقط خمس و ثالثون درجة٣٥-٨٨١٩عيسىمرح اسعد٣٢٥٧٤٦

فقط عشرون درجة٢٠-٦٨٦دمحمحمسنمصطفى ارحيم٣٣٥٧٠٨

فقط تسعة عشر درجة١٩-٧٧٥طاهرنور قطاع٣٤٥٢٧١

فقط واحد و عشرون درجة٢١-٧٧٧عبد السالم هبة هللا حداد ٣٥٥٨٦٩

فقط ثالث و عشرون درجة٢٣-٨٨٧عبدالرؤوفهبة خرفان٣٦٥٥٦٢

فقط اثنان و عشرون درجة٢٢-٧٨٧اهلاديهدى محراء٣٧٥٨٣٧

فقط سبعة عشر درجة١٧-٦٧٤عمادسني حدق٣٨٥٧٢٨

فقط ثالث و عشرون درجة٢٣-٨٦٩امحديوسف يوسف٣٩٥٤٥٧

فقط صفر درجة٠-حرمانحرمانحرماندمحمخالد الشحود١٥٤٨٢

فقط سبع درجات٧-غصفر٧دمحمعبدالكرمي العطار٢٥٥٣٦

فقط صفر درجة٠-حرمانحرمانحرمانظافرعبدهللا رمضان٣٥٤٤٨

فقط صفر درجة٠-حرمانحرمانحرماناميندمحم تالوي٤٥١٩٣

فقط صفر درجة٠-حرمانحرمانحرمانعبد الكرميدمحم نور جواش٥٥٥١٦

فقط سبع درجات٧-٦صفر١ابراهيممؤيد حسني٦٥٢١٥

الراسبون 
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